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2020: oud&vertrouwd en ook nieuw
Veel is hetzelfde gebleven. DEHA richt zich nog steeds op het succesvol breed
opschalen, implementeren en borgen van digitale toepassingen binnen het
primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving. Primair gericht op Delft
en secundair op de H4-gemeenten en Zuid-Holland. Nieuw is de verbreding van
de onderwerpen: o.a. e-health, IoT, AI in de zorg en Smart Health.
DEHA blijft een open actief leernetwerk (community of practice) bestaande uit
medewerkers van (informele) zorgaanbieders, kennisinstellingen, ondernemers,
gemeenten, financiers, patiëntenorganisaties en burgers.
DEHA blijft kennissessies, beursvloeren, excursies en verdiepingsbijeenkomsten
organiseren, voert onderzoek uit, formuleert whitepapers, geeft praktische hulp
en makelt, schakelt & initieert opschalingsprojecten binnen werkplaatsen. Nieuw
zijn de werkplaatsen. Een werkplaats is een digitale en fysieke plaats, waar
gewerkt wordt aan het verdiepen van de kennis & vaardigheden rondom een
specifiek thema of functionaliteit door DEHA-deelnemers.

Bert Mulder overleden
Bert Mulder is op 3 januari 2020 overleden. Bert is naast medeoprichter de
inspirerende kracht van DEHA. DEHA gaat Bert niet vervangen, we gaan het
anders invullen. Zijn energie is verweven met alle activiteiten van DEHA.
R.I.P.

DEHA jaarverslag 2019
In DEHA jaarverslag 2019 leest u meer over de ondernomen activiteiten en
behaalde resultaten. U vindt het jaarverslag op www,deha.nl.

Werkplaats: opschaling en implementatie
In 2020 werken we verder aan het versterken van de kennis en vaardigheden om
digitale toepassingen op te schalen, breed te implementeren en te borgen. De
activiteiten en bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en/of beschikbaar.
Wat gaan we doen?
Een digitale informatie- en leeromgeving om meer grip te krijgen op
opschaling, brede implementatie en borging. Te vinden op www.deha.nl.
Toegang tot de DEHA-publicatie “Gluren bij de Buren”. Dit betreft een levend
document met daarin een overzicht van de stand van zaken van de innovatie
per onderwerp binnen de zorgaanbieders in de regio Delft.
Praktische hulp aan ondernemers, kennisinstellingen en zorgaanbieders
(makelen & schakelen).
Initiëren van samenwerkingen. DEHA kan ingezet worden als onafhankelijke
coalitiebouwer en scribent.
Een interventieteam, bestaande uit adviseurs van zorgaanbieders,
kennisinstellingen en ondernemers, die zorgaanbieders helpen hun volgende
stap te zetten.
Bijeenkomsten
Voor iedereen die zich bezighoudt met implementatie: een bijtanksessie op
dinsdag 7 april van 10:00-12:00 uur te Delft. De uitnodiging volgt.
Voor de bestuurders: een bestuurdersbijeenkomst op dinsdag 8 september
van 17:00-20:00 uur te Delft. De uitnodiging volgt.

Werkplaats: maatschappij en digitalisering
Nieuwe digitale toepassingen veranderen de wereld drastisch, zo ook in welzijn,
zorg en gezondheidszorg. Er is een veelheid aan digitale toepassingen
beschikbaar; hoe weet je nu of deze van waarde zijn voor de maatschappij? Want
veel nieuwe digitale toepassingen gaan een effect hebben op de toegang en
betaalbaarheid van welzijn, zorg en gezondheidszorg. Binnen werkplaats |
samenleving & digitalisering gaan we ontdekken wat de waarde van deze nieuwe
digitale toepassingen is en hoe breed gebruik gestimuleerd kan worden. Gericht
op de gemeente Delft en H4-gemeenten en met een duidelijke gemeentelijke
inslag. Meer informatie op www.deha.nl.
Onze dienstverlening
De meerwaarde van het inzetten van digitale toepassingen laten zien binnen
gemeenten.
Masterclasses voor ambtenaren over trends, ontwikkelingen en effecten van
digitalisering in welzijn, zorg en gezondheidszorg.
Bewustwording, motivatie, kennis en vaardigheden organiseren bij
ambtenaren om met behulp van digitale toepassingen gemeentelijke doelen
te behalen.
Ondersteunen van de welzijnsorganisatie in hun ontwikkeling om burgers te
ondersteunen digitaal mee te kunnen blijven doen in een digitale
maatschappij.
Toegang tot digitale toepassingen die invulling kunnen geven aan landelijke
en lokale programma’s.
Gemeente(n) te ontlasten door het leggen van het eerste contact met
ontwikkelaars van digitale toepassingen.
Bouwen van een maatschappelijke e-health-ondersteuningsstructuur.

Werkplaats: AI in de zorg
Er wordt al veel over gesproken, maar wat gaat het nu echt betekenen voor het
welzijn, de zorg en gezondheidszorg. Wie zijn hiermee bezig en wat voor waarde
heeft het voor burgers, zorgaanbieders en gemeenten? Wat betekent het nu
precies voor uw organisatie? Op deze en andere vragen, zullen we samen een
antwoord gaan formuleren. De activiteiten en bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk
en/of beschikbaar.
Onze dienstverlening
Brede kennissessie over ‘Artificial Intelligence in de zorg’, het geven van
best-practices en ga in gesprek met aanbieders van bewezen toepassingen.
Een digitale informatie- en leeromgeving om meer grip te krijgen op ‘Artificial
Intelligence in de zorg’.
Praktische hulp aan ondernemers, kennisinstellingen en zorgaanbieders
(makelen & schakelen).
Initiëren van samenwerkingen. DEHA kan ingezet worden als onafhankelijke
coalitiebouwer en scribent. Kortdurend en gericht op eigen zelfstandigheid.
Bijeenkomsten
Dinsdag 9 juni van 10:00-12:00 te Delft. De uitnodiging volgt. Mocht u een
bijdrage willen leveren, neem dan contact op met Dick-Jan Zijda op
www.deha.nl.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick-Jan Zijda op
www.deha.nl.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

